
 

 

Önismereti tréning 

26. rész 

 

A következőkben a félelmek, aggodalmak, bűntudat, és az olyan élethelyzetek 

kerülnek sorra, amelyek nem a szeretettel működő eszközök megnyilvánulását hozza 

az életünkbe. 

Nézzük először a szavak jelentését, minőségét, amin „futnak” az energiák, és akár 

tudjuk, akár nem, elfogadjuk, vagy nem, az energiatörvények akkor is működtetik.  

A félelem kategóriájába tartozik az aggodalom, bűntudat, amelyek mind fél elem, 

tehát az az energia, ami a tudatlanságból ered (nem tudom, mi fog történni, mi lesz a 

következménye), a sötétség, az önismeret hiánya.  

Amikor az ember leszületik a Földre, testet ölt, és szeretné megismerni önmagát, 

hogy ki is Ő valójában, milyen képességeket tud megnyitni, alkotni, teremteni.  

 

A leszületésünkkor azonnal megjelenik ez a bizonyos fél elem energia, ami lehúz, itt 

tart minket a Földön. Ezek a fél elem energiák valójában azokat az árnyék – én 

tulajdonságokat foglalják magukban, amik mentén tapasztalunk. Akkor tudjuk 

tapasztalni önmagunk tudását, fényét, ha „elfelejtjük”, „elveszítjük” azt a csodát, azt a 

sok – sok képességet, tehetséget, az alkotó vénát, művészi hajlamot, amit hozunk 

magunkkal. Tulajdonképpen az Univerzum összes tudása bennünk van, csak 

születésünkkor „fogadalmat teszünk”, hogy elfelejtjük.  



Gondolj csak arra a sok zseni, csodagyerekre, akik 1 – 2 évesen már írnak, 

olvasnak, számolnak, hangszeren játszanak,….. és sorolhatnám. Ők valamilyen 

oknál fogva bizonyos tudásukat megtartották, nem felejtették el.  

Adottságaink, tehetségünk „kibányászása”, az úton való haladás, tapasztalások 

révén egyszer csak eljutunk oda, hogy feltesszük a kérdést: ki is vagyok valójában? 

Ki előbb, ki később teszi fel a kérdést, de ez mindenkit foglalkoztat. 

Amikor elindulunk ennek felkutatásában, akkor tudjuk tudatosan előhúzni, felismerni, 

megnyitni és tudatosítani mindazt, amivel rendelkezünk.  

Hogy a fél - elem milyen tulajdonságokat bont ki magából, az valójában tőlünk 

függ, belőlünk ered.  

Sokan azt gondolják, hogyha ők nem tudnak gyűlölni, nem bosszúállóak, nem 

haragtartóak, stb., akkor ezekkel az árnyék – én tulajdonságokkal nem is 

rendelkeznek. Számomra szörnyű felismerés volt az az időszak, amikor 

megértettem, hogy valójában mindannyian rendelkezünk vele, csak ezek 

szunnyadnak.  

Vannak olyan élethelyzetek, amiben a tehetetlenség, hiábavalóság, szeretetlenség, 

vagy egy hatalmas sokk, trauma, tragédia révén megnyílik egy olyan „csatorna” 

bennünk, ami addig soha nem volt, nem létezett, nem voltunk tudatában. Onnantól 

kezdve bizonyos időnként vissza – visszatér, és egy mókuskerékben tart minket, 

amivel hasonló élethelyzetekbe kever bennünket, amikor ugyanazt érezhetjük. 

Ez pontosan azért van, mert azokat az élethelyzeteket, amik mentén borzalmakat, 

traumákat, tragédiákat élünk meg, a mély tudatban a túlélés érdekében lefolytjuk, 

hogy ne őrüljünk bele. A mély tudat őrzi ezeket az emlékképeket, a tulajdonság 

pedig, mint a hagyma héja, rátapad arra az egyetemes szeretetre, ami a mi 

valóságunk fénye. Rátapad az önvalónkra. 

Amikor pedig az önismerettel foglalkozom, akkor azt szeretném megtudni, hogy mik 

azok a tulajdonságaim, amelyek bennem rejlenek egyrészről mint tehetség és tudás, 

másrészről pedig meg szeretném ismerni, hogy mik azok az árnyékok, amelyeket – 

ha szembesítem magam velük – átalakíthatok, ami által új teremtő erőhöz jutok. 

Ezzel megszabadulok a múltam súlyától, a tudatom tágul, és elindul egy gyönyörű 

lelki – szellemi fejlődés, a tehetség, tudás megnyílása. Elkezdem lehámozni rétegről 

– rétegre a hagyma héját. 

A félelem egy olyan gondolatteremtő energia, mely láthatatlanul dolgozik, rendszerint 
csak lappang a tudattalanban, és amikor lehetősége van, akkor energiájával 
megnyilvánul. A félelem energiája ugyanolyan energia, mint a szeretetteljes 
gondolkodás energiája, és ugyanúgy hatással van életünkre! Míg azonban a szeretet 
építő energia, a félelem rombol. 
Amitől félünk, annak nagy a valószínűsége, hogy nagyon hamar bekövetkezik, csak 
az alkalomra vár. 
 



Miből erednek ezek a félelmek, aggodalmak, sértődöttség, bűntudat? 

Amikor a szerethetőségem hite zárva van, vagy megrendül, akkor ennek 

energiája azt a tapasztalatot adja nekem, hogy a külvilág (ide tartozik a legközelebbi 

családtag is) bántani akar, megaláz, sérteget, valamit bizonygatni akar, le akar 

téríteni az utamról, stb..   

Ilyenkor könnyen megesik, hogy azt a rezgésszintet fogadom be, amin a másik 

személy éppen van. Annak az egónak a hatalmát akarom visszaverni, amit a másik 

sugároz felém, vissza akarok ütni és minden áron ezen az energia játszmán 

maradok. Röviden szólva belemegyek egy veszekedésbe, és energetikailag 

szétverjük egymást. Belemegyek egy mérhetetlenül lehúzó energiába, ami 

beszippant engem is.  

Ebben az esetben nem tudatosítom a tudásomat, hogy én képes lennék ezt egy 

egészen más tudatszinten is kezelni. 

Magasabb tudatszinten, a belső bizonyosság, biztonság, szerethetőségem 

hitének energiájával látom a másik felet, látom a gesztusait, átlátom a szándékát, 

hogy mit akar nálam elérni. 

Van értelme annak a mondásnak, hogy számolj háromig, mielőtt megszólalsz!  

Tehát veszek egy mély levegőt, stabilizálom a harmóniát magamban.  

Tudatosítom, hogy amit mond, az belőle jön, őt határozza meg, az az ő minősége, 

készsége, képessége, ebben a pillanatban ezek az érzések futnak benne.  Ez benne 

van, és nekem nem kell átvennem. 

Tartom ezt a magas rezgésszintet (tudom, hogy nem egyszerű!), aminek 

következtében egyszer csak megnyílnak előttem azok az élethelyzetek, amiket 

valaha én, másokkal hasonlóan csináltam. Tulajdonképpen most kapom vissza a 

karmát.  

Erre a karmára ne úgy gondolj, mint az előző élet helytelen cselekedetei. Nagyobb a 

valószínűsége, hogy most, a közelmúltban ebben az életedben tettél, vagy mondtál 

valakinek valami olyat, ami benne ugyanezt az érzést okozta, mint amit most Te 

érzel. Más a szereposztás, más a színdarab, de a lényeg, az érzés ugyanaz. 

Tartozik – követel rovat, mindaz, amit valaha működtettünk, okoztunk, és a saját 

lelkiismeretünkben ott maradt a lenyomat, valamikor ezt vissza kell kapnunk. 

Törvény, hogy a karmának vissza kell jönni! 

Ilyenkor egy mérhetetlen szeretet és hála nyílik meg bennünk a velünk szembenálló 

iránt. Hiszen nem tesz mást, csak tükröt tart elénk. 

Még mindig tartom a magas rezgésszintem (alig néhány másodperc alatt lezajlik az 

egész, onnantól számolva, hogy mély levegőt vettem). 



Mivel nem fogadom be a másik fél által sugárzott energiákat, ezért az ő energiája 

elfut alattam. Ez törvényszerű, hiszen alattam lévő tudatszinten, síkon működik.  

 

Ha én tartom a magas rezgésszintemet, akkor az a hit, szeretet, hála, ami bennem 

van, rövid idő alatt elérkezik hozzá, és ő sem tudja miért, megnyugszik. Ilyenkor 

előfordul, hogy megcsörren a telefonja, vagy bejön valaki, vagy ő maga elszégyelli 

magát…. vagy bármi történik, ami elvágja ennek az energiának a fonalát. 

Amikor az ember tudatosan az önismeret útján jár, bármikor eltéved, bármi hibát 

követ el, előbb – utóbb jóvá tudja tenni, csak ébernek kell maradni. Fenn kell tartani 

az önfigyelmet, önfegyelmet, hogy észrevegyük azt a rengeteg áldást, ami minket 

körülvesz. Minden egyes pillanatban megérezhetjük, hogy akkor és ott mi a teendő. 

A félelmek mindig abból gyökereznek, ha kétségeink vannak, vagy ha 

tudatunkkal alacsony szinten vagyunk. Ha azt a fajta tudatosságot, amit 

magasabb szinten is meg tudunk nyitni és működtetni, lezárjuk, akkor az elme 

törvényszerűen az egót használja az árnyék – én tulajdonságokkal, hogy a túlélést 

biztosítsa. De ebből mi ki tudunk jönni! 

Az életünk során, elég korán elkezdjük a megfélemlített világ megtapasztalását. 

Nagyon keveseknek adatik meg, hogy olyan szülőkhöz születik, akik végtelen nagy 

hittel, szeretettel, türelemmel, tisztelettel mutatnak példát a gyermeknek. Akik úgy 

élnek, hogy nem is kell nevelni, mert a gyermek automatikusan magába szívja azt, 

amit lát a környezetében, és ezért fogalma sincs, hogy mi a félelem. Nincs 

megfélemlítve, nincsenek olyan energiarabló játszmák, amik kiszipolyozzák és 

tönkreteszik, ami által a mélytudatba bekerül a gyermeknek a rengeteg trauma és 

blokk.  

Sajnos ez a világ arról szól, hogy a szülők már régen elfelejtették, hogy kik is ők 

valójában, az egyetemes szeretetnek már nyoma sincs a felnőttekben. A gyermek 

hiába próbál olyan szimbólumokat mutatni, úgy beszélni a szülőkkel, hogy a szülők 

értenék, hogy a gyerek milyen tanításokat hoz át nekik. Így marad az, hogy a 

nagyobb erő győzedelmeskedik, és a gyermekeknek a megfélemlítés eszköztárán 

lenyomják a tudatukat, elveszítik a fényüket, lezáródik a kincs, amivel megszülettek. 

Lezáródik az ősbizalom, önbizalom, önértékelés, önbecsülés.  

Elindul a program, és ennek a fél elem energiának a minőségén elindul az árnyék én 

tulajdonságok sokasága, ami mentén tapasztalunk.  

Ne feledjük azonban, hogy ezt mi kérjük tapasztalni! 

Nem azért kérjük, hogy kiszúrjunk magunkkal, és nem azért kérjük azokat az 

élethelyzeteket, mert mazochisták lennénk és szeretünk szenvedni. Nem ezzel az 

energiával kezdtük meg az utunkat. 

Az lenne a feladatunk, hogy azokat az energiákat, amelyekkel megszülettünk, 

megnyissuk, felébresszük magunkban, éberré váljunk.  Valósítsuk meg a 



küldetésünket, alkossunk, teremtsünk, és mindenki tegye azt, ami a 

legnagyobb boldogság a számára.  

Mi mégis így éljük az életünket kényszerekkel, félelmekkel, megalkuvással, elvárás – 

megfeleléssel, függőségekkel. A túlélés kényszere hajtja a szürke hétköznapokat, 

nincs élete, csak túlélése az embereknek.  

Életünk nagy részében azt kutatjuk, hogy van-e élet a halál után, és nem élünk a 

halál előtt. 

Ebből azonban van kiút, csak fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan, és meg kell látni 

a miértet! 

Miért vagyok ebben, vagy abban a helyzetben?  

Bűntudat? A lélek nem ismeri a bűn fogalmát. A lélek a Szentlélek erejével a 

tisztaság, őszinteség, egyértelműség, egymás mellé rendeltség, kegyelem, türelem, 

tapintat, tolerancia, tisztelet, egyetemes szeretet, megbocsájtás, elfogadás, 

elengedés, könyörület, irgalom, öröm, boldogság fogalmait ismeri. Ez a lélek 

valósága.   

A mai világ embere saját tudatán magyarázza meg a bűn fogalmát, és hozza létre a 

bűn-tudatot. Nem lehet, hogy az egész életünk ennek a rabságában teljen! Nem 

lehet, hogy az aggodalmak, kétségek egy életen keresztül működtessék azt az isteni 

lényt, akik valójában vagyunk!  

Szabad döntést kaptunk. És ezzel a szabad döntéssel bármikor élhetünk, bármelyik 

pillanatban felébredhetünk. Bármikor kimondhatjuk, hogy elég volt!  

 
Miért van bűntudatunk?  

 

Azért, mert valaki valamikor azt bélyegezte ránk, hogy ezt vagy azt nem szabad? 

Valaki azt mondta, hogy amit teszek, az bűn?  

Vagy én, a magamnak tett ígéretem miatt érzem a bűntudatot?  

Hogy olyat tettem, amit nem lett volna szabad?  

Magamat büntetem, pusztítom, ítélem el?  

Minden embernek mást jelent a bűn, és csak akkor van bűntudata, ha az, amit tett, 

az ő megítélése szerint a bűn fogalmába tartozik. 

Állandó „szegény én” szerepekben tetszelgünk, állandóan betegségeket gyártunk 
magunknak. Ki kényszeríti ezt ránk?  
Mi magunk! Mert valaha, valamikor, talán még gyerekkorunkban valami olyasmit 
csináltunk, amiért nagyon megszégyenültünk, megszidtak, megvertek, megaláztak, 
és a mélytudatban lerakódott ennek a „bűnnek” a súlya.  
 
 



Talán már nem is emlékszem arra, hogy ez mi volt, de lépten – nyomon újra belerak 
a sors olyan élethelyzetekbe, ahol megnyílik a bűntudat érzése, az aggodalmak, a 
kétségek, sértődöttség, csalódás, igazságtalanság.  
Miért csinálom ezt magammal? Miért teremtem meg újra és újra ezeket az 

élethelyzeteket? 

Ez a vonzás törvénye! A vonzás törvényén addig vonzom be a végrehajtóimat, 
bántókat, kétségbe vonókat, irigyeket, gonoszokat, ezek energiáit, amíg nem 
tisztítom le a mélytudatban megtapadt érzéseimet.  
 
Mert hiába rejtettem el, a vonzás törvénye akár akarom, akár nem, működik, és 
bevonzom ezeket az élethelyzeteket.  
 
Mi a kiút ebből?  
 
Szabad döntésem van! Mikor lesz elegem belőle?  
Egyrészről fel kell ismernem, hogy ezt nem kötelező többet megtapasztalnom. 

Persze ha körülnézek, a munkahelyen, baráti körben, családon belül, az egyik 

jobban jajveszékel, kínlódik, aggódik, szenved, mint a másik. Tehát ennek így kell 

történnie? Nekem is be kell állni a sorba? Mert az élet szenvedés, az emberek tele 

vannak bűntudattal, így teljesen természetes, hogy az életemet én is aggódással és 

félelemmel töltsem el. 

Itt és most, azonnal eldönthetem, hogy elég volt! Meg lehet tőle szabadulni!  
Önmagában ez már egy óriási felismerés, úgy is mondhatnám, hogy 
megvilágosodás. Mert a sötétség, félelem, butaság, és a különböző más árnyék–én 
tulajdonságok, mind az önismeret hiánya. Amikor valamit meglátok, felismerek, akkor 
fénnyé válik a sötétség, tehát kivilágosodik.  
 
A fél elem a tudatlanság. Az energiatörvények, vonzás törvénye, karma törvénye, 

ok – okozat törvénye, és mindaz, amit magamról tudok, zárva van és fogalmam 

nincs, hogy ki vagyok valójában, és hogy egyáltalán léteznek energiatörvények. 

Természetes, hogy félek, hiszen fogalmam sincs, hogy hogy működik a világ. 

 

Amikor végre kimondom, hogy elegem van a félelmekből, bűntudatból, 

aggódásból, betegségekből, akkor váratlanul nagyon sok módszer, technika kerül az 

utamba, és elkezdem megismerni az Univerzum működésén keresztül önmagamat. 

Átlépek önmagam árnyékán, és kilépek a mókuskerékből.  

Soha többé nem kell megtapasztalnom azt a helyzetet 

Vannak az életünkben olyan pillanatok, amikor tiszta szívből átéljük a 
megbocsájtást valaki iránt, vagy elengedünk különböző gondolatokat, szokásokat, 
elfogadunk olyan tulajdonságokat, másságokat, amit eddig nem fogadtunk el.  
 
Ez mind az egyetemes szeretet minősége, ami olyan magas rezgés, ami a 
szerethetőség hite, az élet szentsége.  



Ha tudatos vagyok erre, akkor ez az energia az alkotáshoz, teremtéshez plusz 
energiát ad. A tudat tágul, sokkal nagyobb tudás birtokába kerülhetek, elkezdem látni 
az összefüggéseket, a miérteket, a velem való történések eredőjét.  
 
A Lélek rezgésterében bármire képesek lehetünk! Mindenki rendelkezik ezzel a 

lehetőséggel és tehetséggel! Te is! 

 

Szeretettel: Ágnes 


